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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo implementovat simulaci šíření ultrazvuku ve 2D prostoru s ohledem na maximální efektivitu

výpočtu. K dispozici byl Matlab prototyp a C++ framework pro simulaci v 3D prostoru. Po úspěšném otestování
následovala integrace 2D a 3D simulátoru do jednoho programu, jejich vzájemná optimalizace a navržení ucelené
sady jednotkových a regresních testů. 
Zadání bylo splněno bez výhrad, simulační kód byl úspěšně otestován kolegy z UCL na reálných simulacích a
je připraven ke zveřejnění ve verzi k-Wave 1.3.
Náročnost zadání považuji za standardní.

2. Práce s literaturou
 Práce nevyžadovala přílišné studium literatury. Stěžejními materiály byla dokumentace k projektu k-Wave a články

popisující fyzikální model. Tyto materiály byly poskytnuty vedoucím práce. Student dále aktivně vyhledával
literaturu v oblasti vysoce náročného počítání, efektivní implementace na paralelních systémech a automatického
generování kódu ze šablon.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Studen pracoval během řešení diplomové práce pečlivě a svědomitě. Během školního roku probíhaly konzultace

cca 2x za měsíc. Z každé, cca 1h dlouhé, schůzky byl pořízen zápis s hodnocením příslušného období a plánem
na další týden. Student byl na všechny schůzky dobře připraven. Vždy prezentoval současný stav, navrhl řešení
dílčích problémů a další směrování projektu. Veškeré zdrojové texty, opravy a modifikace byly ukládány
na projektový GitLab server. Velice kladně hodnotím používání pokročilých vlastností gitu (větve, issues, merge,
atd.), které přesně dokumentují proces vývoje.

4. Aktivita při dokončování
 Aktivita během dokončování byla příkladná. Práci jsem měl k dispozici dva týdny dopředu. Měl jsem možnost ji 2x

připomínkovat. Práce byla odevzdána s třídenním předstihem.
5. Publikační činnost, ocenění
 Výsledky diplomové práce budou zahrnuty do toolboxu k-Wave verze 1.3, která bude uvolněna v srpnu

2018.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Dominik Šimek byl během řešení diplomové práce velice aktivní a vždy dobře připravený. Vytvořený program je

plně funkční a bude zařazen do dalšího vydání balíčku k-Wave. Zdrojové texty jsou výborně dokumentovány
pomocí doxygen dokumentace i nástroje GitLab a jeho issues a merge requestů. S textem technické zprávy jsem
velice spokojen. Hodnotím stupněm výborně A (90b).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
.................................

podpis
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